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משולחן המנכ"ל תא"ל (מיל') דוד צור
למשפחות ולחברים שלום,
בפרוס עלינו האביב ,אנו נכנסים
לתקופה בה מצוינים מועדים
חשובים בתולדות עם ישראל.
חג הפסח ,המציין את יציאתנו
משעבוד לגאולה ויום העצמאות
המציין את תקומת עם ישראל בארצו .לצד ארועים
שמחים אלה אנו מציינים את יום הזיכרון לשואה
ולגבורה ואת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ובתוכם חללי קהילת המודיעין .אלה ימים של זיכרון
ועצב על אובדן החיים וימים קשים במיוחד למשפחות
השכולות ,ליבנו איתם.
מילים אלה נכתבות עם סיומו של הרבעון הראשון
של שנת העבודה  .2016תחילה כמה מילים לסיכום
שנת  .2015השנה החולפת עמדה בסימן  30שנה
למל"מ אשר צוין בכנס החברים המורחב ,בתערוכת
הקמת המל"מ ובהצבת פסל גדול של סמל המל"מ
בכניסה לאתר.
נקודת שיא בפעילות ,היה הכנס הבינ"ל הראשון
למודיעין ויחידות מיוחדות (בשיתוף עם ישראל
דיפנס) אשר זכה להצלחה גדולה .מערכת ההנצחה
החדשה עברה שנת הרצה ,מוסדה והורחבה פעילות
החברים ובתוך כך אציין את הרחבת 'מועדון חבצלת',
מיסוד 'בימת המודיעין 'אחת לרבעון ,ומועדון
הסרט המודיעיני .פעילות מרכז המידע הורחבה
והמכון לחקר מודיעין ומדיניות ,שהוא חלק ממנה,
הצליח למצב עצמו כגורם מקצועי ורלבנטי בתחום
המתודולוגיה והמורשת .נמשך הגידול בפעילות
לשיפור חזות המל"מ והטיפול בתשתיות.
בשנת  2016נמשיך בפעילויות הנ"ל .נרחיב את
העיסוק במורשת במסגרת המכון לחקר המודיעין
ומדיניות (וכבר קיבלתם מספר פרסומים שלו)
ובמפגשי 'מורשתון' אותם מוביל ראש ועדת התוכן.
נמשיך גם בפעילויות שיפור התשתית ,הפיזית
והמחשובית ,שתאפשר לנו שימושים רחבים יותר
לצורך כלל הפעילות במל"מ.
חג עצמאות שמח!
דודו צור

גיליון מס'  ,38אייר תשע"ו ,מאי 2016

מהנעשה במל"מ

ראש אמ"ן הרצי הלוי הופיע
ב'מועדון חבצלת'
המפגש האחרון של חברי
'מועדון חבצלת' יוחד למפגש
מרתק עם ראש אמ"ן ,אלוף
הרצי הלוי .המפגש התקיים
במל"מ ביום שלישי 12
באפריל  .2016חברים רבים
מילאו את האולם .השתתפו
גם יו"ר העמותה ד"ר צבי
שטאובר ,והמנכ"ל ,תא"ל
(מיל') דודו צור .הנחה ראש
ועדת פעילות וגיוס חברים
וראש 'מועדון חבצלת' תא"ל
(מיל') יובל חלמיש.

ראש אמ"ן הרצי הלוי במל״מ

אירוע השקה לספרו של
עמוס גלבוע "דמדומי בוקר"

מאות אורחים מילאו את האולם במוזיאון הפלמ״ח באירוע השקה חגיגי שקיים
המל"מ ביום רביעי  16במרץ  2016לרגל ההוצאה לאור של ספרו של תא"ל (מיל') עמוס
גלבוע" :דמדומי בוקר"  -הסיפור האמיתי על יציאת צה"ל מלבנון מאי  .2000פתחו
בדברי ברכה יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר ומחבר הספר גלבוע .נשאו דברים :רב אלוף
(מיל') גבי אשכנזי שהיה אלוף פיקוד צפון בעת היציאה מלבנון – מבט של המפקד
בשטח ,רב אלוף (מיל') שאול מופז הרמטכ"ל בעת היציאה מלבנון ,אלוף (מיל') עמוס
המשך בעמוד 2
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מהנעשה במל"מ
המשך מעמוד 1

דבר העורכת
קוראים יקרים,
כבר שנים ארוכות שממלכת
ירדן זוכה אצלנו לכותרות
משנה .גם את טלטלת
"האביב הערבי" כאילו עברה
במושבים האחוריים .יש
בה משהו שמייצב אותה .בעיקר ,אולי ,נאמנות
מתמשכת של המערכות השבטיות לבית המלוכה
ויכולתם המשותפת לאזן בין כבודם ואינטרסיהם
לבין נוכחות המעצמות ,כולל השכנּות עם ישראל.
את המלך חוסין שהיה איתנו עד שנת אלפיים
כמעט חיבבו במסדרונות אמ"ן .סיפרו על ביבר
(ראש הענף המיתולוגי זאב בר-לביא ז"ל) כי יום
אחד דיווח ש"דפקו לנו שני תול"רים בערבה" .רק
בהמשך דבריו התברר שצה"ל עשה זאת לצבא
ירדן ...עם ירדן לא היה רומן סנטימנטאלי אלא
יחסים המושתתים על הבנה שאפשר להיות
מעשיים ,אפשר לדבר .השלום עם ירדן מתקיים
כבר למעלה מעשרים שנה ,הגם שלמעלה
ממחצית תושביה הם פלסטינים .ירדן שורדת
משברים כלכליים חריפים ואחרים ,אף שגלים
של פליטים מעיראק ומסוריה מציפים אותה
(האומדן לאחרונה נע סביב  1.5מיליון פליטים
מסוריה) וצביונה הדמוגרפי מאיים להשתנות.
למרות הדיווחים המדאיגים על תאים של תמיכה
בדאע"ש ובאסלאם הסלפי וחשש מהוצאה לפועל
של מעשי טרור נגד המשטר ,הציג סקר שבוצע
בירדן לאחר הוצאתו להורג של הטייס הירדני
בידי דאע"ש עליה משמעותית בתמיכה במשטר
ההאשמי והתחזקות בעמדה בציבור הירדני
הרואה בדאע"ש ובאל-קאעידה ארגוני טרור (95%
ראו בדאע"ש ארגון טרור ו 70%-באל-קאעידה).
נראה ,כי כל חשיבה בהקשר לעתידו של האזור
אינה יכולה שלא לראות בירדן חלק מתקווה,
שותפה להתגוננות ,סיכוי .לצד מצרים וסעודיה
וביחד איתן עשוי האזור להתחיל לנוע לקראת
התייצבות .נקווה.
בגיליון  38של "רואים מל"מ" תוכלו לקרוא על
אירוע "בימת מודיעין" שעסק במעורבות הרוסית
במזרח התיכון ,על השקת ספרו של עמוס גלבוע
"דמדומי בוקר" ספור יציאת צה"ל מלבנון ,על
הפעילות במל"מ ועל הנעשה בעמותות השונות.
קריאה מהנה,
יוכי ארליך

מלכא ראש אמ"ן בעת היציאה מלבנון – מבט מודיעיני,
ד"ר יוסי ביילין ,שר המשפטים בעת היציאה מלבנון –
מבט אזרחי ,ורב אלוף אהוד ברק ,ראש הממשלה ושר
הביטחון בעת היציאה מלבנון ,הציג את זווית הראיה
של הקברניט מקבל ההחלטות והמוציא לפועל שלהן.
הדוברים היו השחקנים הראשיים בסיפור המרתק שחשף
גלבוע בספרו ,בסגנונו המיוחד ,החל מהודעת ברק ערב
הבחירות ב 1999-כי אם ייבחר לתפקיד ראש הממשלה
יסיג כוחות צה"ל מלבנון ועד השלמת המהלך ויציאת
אחרון חיילי צה"ל ,ללא נפגעים לכוחותינו.
חמש עשרה שנה לאחר הנסיגה ,ובניגוד לחוזי השחורות
יו"ר המל"מ צבי שטאובר
על האסון הצפוי ממהלך חד צדדי ,הישג היציאה מלבנון
ברור לעין ,גם לאחר מלחמת לבנון השנייה .במהלך הערב (כמו בספר) בלט מאד המשקל
הדומיננטי של ברק ומנהיגותו .המידור שכפה ברק על התהליך ,מחשש שהמידע יודלף לאנשי
צד"ל ,הזין מתח ביחסיו עם הדרג הצבאי ובמיוחד עם אשכנזי ,שגם במהלך הערב חזר והביע
צער על המחיר הכבד ששלמו אנשי צד"ל לאחר הנסיגה על נאמנותם לישראל.
בספר בולטת העובדה שראש הממשלה קבל ההחלטות העקרוניות בלי אגף המודיעין! אמ"ן
נדרש להציג את האיומים ,ואת
זה הוא עשה ,גם אם לא בכל
הפורומים ,אך ראש אמ"ן ,עמוס
מלכא ,ציפה להציג את הערכתו
גם בפורום הממשלה ומשנמנע
ממנו ,מחה על כך בפני ראש
הממשלה.
האירוע ,שהתקיים בבית הפלמ"ח,
היה אחד האירועים המרשימים
אהוד ברק וגבי אשכנזי באירוע ההשקה (צילום :מוטי קמחי)
שקיים המל"מ בשנים האחרונות.

עמוס גלבוע על ספרו ״דמדומי בוקר״
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מהנעשה במל"מ

בימת מודיעין על המעורבות הרוסית בסוריה

המפגש הראשון לשנת  2016של "בימת מודיעין" התקיים במל"מ ביום
ששי  11במרץ  2016בשיתוף עם ישראל דיפנס .פתחו בדברי ברכה עמיר
רפפורט המייסד והעורך הראשי של ישראל דיפנס ,ומנכ"ל המל"מ תא"ל
(מיל') דודו צור .סא"ל (בדימ') דוד רשף הציג את הקמתה (ב )1967-של
יחידת 'מסרגה' ('הגרצ'קואים') ב 8200-ביוזמת ראש אמ"ן אלוף אהרל'ה
יריב (ז״ל) .היחידה עקבה וניתחה את המעורבות הצבאית הסובייטית
במזרח התיכון .עוד בנושא זה ראו בדיווח על הנעשה ב-ש.מ 2.בעמ' .7
המעורבות הרוסית במלחמת האזרחים בסוריה עמדה בלב השיח
שהנחה תא"ל (מיל') אמנון סופרין בהשתתפות אלוף (במיל') גיורא
איילנד ,בעבר ראש אגף המבצעים וראש אגף התכנון בצה"ל ובהמשך
ראש המטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה ,מר יעקב (יאשה)
קדמי ,בעבר ראש 'נתיב' ( ,)1999-1992וד"ר דמיטרי אדמסקי  -מרצה
בכיר בביה"ס לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי
בהרצליה.

משתתפי בימת מודיעין

אסד .ב 14-בינואר  2016הודיע שר ההגנה הרוסי ,כי זו לראשונה בוצעה
משימת הפצצה משותפת של מטוסי סוחוי  25רוסיים ומטוסי מיג 29
סוריים .בסוף ינואר  2016פרסו הרוסים  4מטוסי סוחוי  35עם מערכות
ל"א ,שכבר למחרת התחילו בפעילות.
סבב השיחות בז'נבה במאמץ להסדיר את המשבר בסוריה (שהחל ב1-
בפברואר  )2016כבר משקף את מעמדה של רוסיה ומאפשר לה לקדם
את האינטרסים שלה כמעצמה בעלת אחיזה ממשית באזור .לצד זאת,
החזית הסורית יצרה בסיס נוסף לדיאלוג בין רוסיה לאיראן ,ומשמשת
מנוף המבטא את מעמדה האזורי של טהרן בניסיון לעצב מחדש את
פני האזור נוכח המצב הכאוטי אליו נקלע מאז פרוץ "האביב הערבי".
אשר לישראל :מתקיים בין רוסיה לישראל שיח שתכליתו לייצר הבנות
באשר לאופן הפעלת הכוחות במטרה לאפשר לישראל לשמור על
האינטרסים החיוניים שלה ולהימנע מכל התנגשות לא רצויה עם הרוסים.
המניע העיקרי למעורבות פעילה של רוסיה בסוריה :גיורא איילנד ציין
כי האסטרטגיה של רוסיה ביחס למזרח התיכון לוקחת בחשבון שלושה
אלמנטים :מאמץ למנוע היווצרותה של מדינה אסלאמית במרחב של
סוריה ,עיראק ומעבר להן ,חשש מהפיכתה של איראן למעצמה גרעינית,
ומאמץ לבלום את כוחה של ארה"ב ולשקם מחדש את מעמדה של
רוסיה כמעצמה.
יעקב קדמי הבליט במיוחד את תפיסת העולם של רוסיה כמעצמה

מימין :אמנון סופרין ,דימה אדמסקי ,יעקב קדמי וגיורא איילנד

סופרין פתח בסקירה על המעורבות הרוסית ברוסיה מאז ראשיתה בעת
"המלחמה הקרה" .מלחמת האזרחים בסוריה וקריסת משטר אסד זימנו
לרוסיה הזדמנות לבסס מחדש את מעמדה האסטרטגי במזה"ת ומול
ארה"ב.
ראשיתו של המהלך בהחלטת מועבי"ט ב 28-בספטמבר  ,2013שאישרה
הצעה רוסית לפירוק סוריה מנשק כימי (לאחר אולטימטום אמריקאי
לנקוט צעדי ענישה צבאיים נגד אסד לאחר שימוש שעשה בנשק כימי
נגד המורדים) .ביולי  2015פנה אסד לפוטין רשמית בבקשה לסייע
בביצוע תקיפות אוויריות נגד ארגוני האופוזיציה (במקביל לפעילות של
ארה"ב וכוחות הקואליציה הפועלים נגד דאע"ש בצפון סוריה) .באוגוסט
 2015החלו הרוסים בהעברת מטוסים ,טנקי טי ,90-ארטילריה וכוחות
לוחמים לסוריה ,שהתבססו בשדה התעופה חמימים ,הסמוך ללטקיה.
ב 26-באוגוסט נחתם הסכם בין סוריה לרוסיה ,אשר סיכם את התנאים
לכך שרוסיה תשתמש בשדה התעופה חמימים ללא עלות וללא מגבלת
זמן .בספטמבר  2015הגיעו ספינות מלחמה רוסיות מצי הים השחור אל
מזרח הים התיכון .ב 30-בספטמבר  2015אושרה במוסקבה ההחלטה
של פוטין לפרוס כוח אווירי בסוריה .הגם שמטוסים רוסיים תקפו
מטרות של דאע"ש בסוריה ,עד מהרה ריכז פוטין את פעילות הכוחות
הרוסים שהלכו ונצברו בסוריה במאמץ לסייע מול גורמי האופוזיציה
המורדים ובמתן ליווי וגיבוי צבאי לביסוס מחדש של כוחו הצבאי של

מטוסי סוחוי סוריים בלטקיה
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מהנעשה במל"מ
המשך מעמוד 3

עולמית ,שמדיניותה נגזרת ממדיניות גלובלית רחבה המניחה כי
ההתנגשות ,גם בשדה הקרב ,בין ארה"ב לרוסיה כנראה בלתי נמנעת.
לפיכך ,רוסיה פועלת בראיה ארוכת טווח במגמה להיערך להתמודדות
כזאת ,בין השאר על ידי בניית עוצמה ימית בעלת מאפיינים אסטרטגיים
מול ארה"ב והצי השישי באירופה ,ועתה מוסקבה חותרת לבנות נמל
בית בים התיכון שאסד מאפשר לה לקדם .זהו למעשה ,לפי קדמי,
המניע העיקרי של המעורבות הרוסית בביסוס מחדש של משטרו של
אסד – הקליינט שעליו מוסקבה מבקשת עתה לבנות מחדש מערך
אסטרטגי מול המערב.
דימה אדמסקי ציין ,כי כבר ב 2009-קבלה רוסיה החלטה לשקם מחדש
נוכחות קבועה במזרח התיכון .החשיבה האסטרטגית הרוסית מתאפיינת
גם בימינו בראיה מערכתית ,הוליסטית וסינטטית המונעת ע"י תפישה
הגנתית ותחושה עמוקה של איום מן המערב .דאע"ש מוגדר ע"י הרוסים
כאיום עיקרי ,והחשש מפני כינון המדינה האסלאמית מקבל תעדוף
גבוה בתפישת הביטחון הלאומי של הרוסים ,בגלל החשש מזליגה אל

הקווקז ,מרכז אסיה ורוסיה גופא.
ההקשר הישראלי :איילנד ציין ,כי נוכחותה הצבאית של רוסיה בסוריה
(כולל טילי  )SA-400משפיעה לרעה על חופש התעבורה של ישראל,
מחזקת את ההגמוניה האיראנית ("הציר השיעי") ומחזקת גם את כוחו
של חזבאללה .לצד זאת ,ניתן להניח כי רוסיה עשויה להיות גורם ממתן
מול חזבאללה ומהלכיו מול ישראל .הדיאלוג בין ישראל לרוסיה עשוי
לסייע לישראל לקדם אינטרסים חיוניים לביטחונה הלאומי .קדמי ציין,
כי פוטין הוא מנהיג שקול ומחושב וכך גם מהלכיו בסוריה .הרוסים
עומדים מאחורי כל צעד שנוקט צבאו של אסד .רוסיה חותרת לכך
שסוריה תחזור להיות מאוחדת ,מתחזקת וחילונית .בהשפעת רוסיה
תורכיה הוצאה למעשה מהתמונה .לראשונה ,ספקה רוסיה לכורדים
נשק מתוך רצון להביא לסילוקו של ארדואן או לכל הפחות להחלשתו.
אדמסקי ציין ,כי הרוסים מבקשים להציג לעולם ,כי הם שחקן משמעותי
אך גם שפוי וענייני ,המקיים דיאלוג עם כל השחקנים (בשונה מארה"ב),
והדיאלוג עם ישראל יוצא נשכר מכך.

חוג ידידי המל"מ ממשיך בפעילותו
חברי חוג הידידים של המל"מ,
בהובלת מר דוד שמחה ,קיימו
ביקור ביחידת הלווינות ובמערך
המודיעין החזותי (יחידה )9900
באמ"ן ביום שישי  18במרץ .2016
החוג כולל אישים מוליכים בתחומי
הכלכלה ,החברה והביטחון
בישראל .פתח את האירוע בדברי
ברכה מנכ"ל המל"מ ,דודו צור.
האורחים סיירו בבסיס היחידה,
שמעו הסברים ממפקדיה ,וקבלו
סקירה קצרה ממפקד היחידה
אל"מ ג' על אתגרי השעה
וההתמודדות עימם .האירוח היה
נדיב ,השיח היה פתוח ,בציפייה
להמשך הפעילות בקרוב.

דודו צור מברך את חברי חוג הידידים של המל״מ

סדנה של המכון לחקר מודיעין ומדיניות:

״המידע  -קרן-השפע או שפעת יתר?"

ביום שני  14במרץ  2016קיים המכון לחקר מודיעין ומדיניות סדנא
נוספת בנושא ״המידע  -קרן-השפע או שפעת יתר?" .את הסדנה
פתח בדברי ברכה ראש המכון ,תא"ל (מיל') רון כתרי ,בהדגישו
את הדיכוטומיה-לכאורה שבין התועלת הגלומה בשפעת המידע
המציפה אותנו בעידן הנוכחי לבין המעמסה שבה ,בממדי שפעת-
היתר וההיצף.
פרופ' שיזף רפאלי ראש המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת

חיפה נשא דברי פתיחה ,מר נתן זלדס ,נשיא האגודה לחקר
המידע ,הרצה בנושא ״עומס המידע מצרה לנכס אסטרטגי״ ,ד"ר
יכין פנואלי מהנדס בחברת גוגל הציג "נקודת מבט של מהנדס
תוכנה אחד בגוגל" ,ד"ר ענת הוכברג-מרום חוקרת טרור עולמי -
על ״שפע המידע במדיה החברתית  -מקור גיוס ושכנוע של דאע"ש
ו/או יכולת מעקב של המערב" ופרופ' שיזף רפאלי – ניהל הדיון
ונשא דברי סיכום.
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מהנעשה במל"מ

"קרן ענבר"  20 -שנות זיכרון ועשייה

ביום רביעי  30במרץ  2016התקיים בפעם
ה 20-האירוע השנתי לחלוקת מלגות
לחוקרים ,סטודנטים ותלמידים מטעם
"קרן ענבר" ע"ש ענבר עטיה הי"ד ,שנרצחה
בפיגוע טרור בדיזנגוף סנטר ,בערב פורים
(מרץ  ,)1996והיא בת .22
הקרן נוסדה לפני  20שנה ,בחסות מפעל
הקרנות של המל"מ .חברי משפחה ,יוצאי
קהילת המודיעין לדורותיהם ,בוגרי יחידה
 8200אנשי עמ"ק לשעבר ,חברים של חברים,
מתכנסים בהתמדה מזה  20שנה לערב
מיוחד זה .מדי שנה מוזמן מרצה אורח .כך
בחלוף השנים הופיעו בערב זה אנשי מערכת
הביטחון ,מפקדים ,סופרים אנשי אקדמיה ,הרמטכל לשעבר בני גנץ באירוע לזכרה של ענבר עטיה
פוליטיקאים ואחרים.
השנה כיבד את המעמד רב אלוף (מיל') בני גנץ ,הרמטכ״ל לשעבר .את הערב חותמת בדבריה חרמונה עטיה אמה של ענבר .אם נאגד את
בחלק האומנותי מופיעים בהתנדבות מדי שנה אמנים מהשורה דבריה במשך  20שנה ,אולי נוכל להבין מעט את אשר עובר על אם
שאיבדה את בתה.
הראשונה .השנה הופיעה הזמרת ריקי גל.
בערב זה מוענקות מלגות לעבודות מחקר בנושא המלחמה בטרור .עד אירוע מרגש ,מטלטל ,אך מחזק ומוכיח שאכן החיים חזקים מכל.
היום הוגשו  770עבודות והקרן העניקה מלגות וסיוע בסך  300אלף  .₪משפחת עטיה הקימה מפעל הנצחה למופת לזכרה של ענבר ששרתה
העבודות המוגשות נבדקות בידי צוות שופטים המורכב רובו ככולו ביחידה וחייה נגדעו באיבם.
מיוצאי קהילת המודיעין ומהאקדמיה .השנה נמנה על צוות השופטים יהי זכרה ברוך!
סא״ל (מיל׳) אבי לחיאני
חברנו דורון סקל .בראש הקרן עומד אלוף (מיל') דני רוטשילד.

"עין בשמים" – הקרנת בכורה במסגרת
מועדון סרטי המודיעין של המל"מ

סינמה בלש

חברי המל"מ קיימו פעילות
נוספת במסגרת "מועדון
סינמה בלש" ביום רביעי 9
במרץ  2016בקולנוע רב-חן
שבעת הכוכבים הרצליה.
האירוע נפתח בהרצאתו
של אל"מ (מיל') שאול
שחר סמנכ"ל התעשייה
האווירית ומנהל חטיבת
כלי טיס צבאיים (בעבר
מפקד  ,)9900ולאחריו צפו
החברים בסרט "עין בשמים" .הערב היה מרתק ובקרוב נקיים אירוע נוסף במסגרת "סינמה בלש".
פרטים בהמשך.
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מהנעשה בעמותות

עמותת מודיעין  10מסיירת ולומדת

שני אוטובוסים של חברי עמותת מודיעין  10ובנות זוגם
בילו סוף שבוע מרתק בסיור ובלמידה במסגרת התכנית
השנתית של העמותה שעוסקת ב"נשים במרחב הציבורי בישראל".
הסיור נפתח בביקור בנאות חובב (לשעבר רמת חובב) שהוא מתחם אקולוגי
הכולל עשרות מפעלים ומתקיים כמועצה מקומית תעשייתית .ביקרנו במפעל
של חברת "טבע" שבו מיוצר החומר הפעיל של כל תרופות החברה ומעסיק
יותר מאלפיים עובדים .הביקור הנוסף היה בחברה הממשלתית לשירותי
איכות הסביבה שמתמודדת עם הטיפול בכל החומרים המסוכנים בישראל.
התחנה הבאה הייתה בסיס חיל האוויר "רמון" ,שבו ביקרנו בטייסת F-16
וטייסת מסוקי קרב .במהלך הביקור פגשנו נווטת קרב שסיפרה לנו בטבעיות
רבה שאין כל דבר מיוחד בלהיות אישה לוחמת בחיל האוויר...
את הלילות בילינו במלון החדש והיפהפה "אירוס המדבר" בירוחם המתחדשת.
בערב הראשון פגשנו את סגנית ראש המועצה ,טל אוחנה שסיפרה את
סיפורה האישי של מי שנולדה בירוחם והגיעה להיות ממלאת מקום ראש
המועצה ובאמתחתה הישגים מרשימים בעיקר בתחומים החברתיים .טל
סיפקה לנו גם פרספקטיבה ייחודית ומעמיקה על עיירה שעומדת לפני
פריצה גדולה עם העברת בסיסי צה"ל לדרום.
היום השני הוקדש למהפך השקט שעובר על החברה הבדואית ושמובילות
אותו נשים פורצות דרך ,ששברו את תקרת הזכוכית של המגזר .ביקרנו
ביישוב לאקיה והתארחנו ב"ארמון" אלחריה ,שם סיפרה לנו אמאל אבו
ג'יראן על מאבקה ללמוד לימודי סיעוד ולהתקבל לעבודה כאחות הבדואית
הראשונה בבית החולים 'סורוקה' בבאר שבע .בעמותת "רקמת המדבר"
הכרנו את הנשים של העמותה ,שפועלות לקידום מעמד האישה הבדואית
ומסייעות לנשים ,אך גם לצעירים להתקדם ולהשתלב בחברה הישראלית.
אחרי ביקור קצר במשתלת הנגב של אסעד ,שמתמחה בצמחי מרפא
מסורתיים ,חזרנו למלון לקבל שבת .הערב ,כמנהגנו בקמפוסים הקודמים,
הוקדש לסיפור ממורשת היחידה על בסיס אבו רודס ,והסיפור המיוחד של
סירת המזון שפעלה מתום מלחמת ששת הימים ועד מלחמת יום הכיפורים,

והיוותה את ה"גשר" בין סיני למצרים.
היום האחרון הוקדש לביקור בגן הלאומי עבדת ,בהדרכתו של חברנו יוסי
גרשון .סיכמנו שלושה ימים של סיור ולימוד יחד עם סיפורי מורשת,
והשמחה להיות ביחד בחברותא המיוחדת של עמותת מודיעין .10

תא״ל (מיל׳) גדי זהר

באוהלה של עמותת ״רקמת המדבר״ לקידום מעמד האישה הבדואית

עמותת 'אגמון'

חזרה מטיול בסין .כולם
חזרו מלאי חוויות ונכונות
לצאת לטיולים נוספים.
באמצעות 'אגמון'.
 0לאחר תקופה ארוכה
של מו"מ בין האוצר
להנהלות המוסד והשב"כ
בנושא הצמדת הגמלאות
תרומת הפסנתר לפנימייה בכפר הרוא״ה
למדד ,כמו שנעשה עם
גמלאי צה"ל ,השלימה הכנסת את החקיקה בנושא ,ערב יציאתה לפגרה .כך
נקבע כי החל מ 1-ינואר  2016מוצמדת גמלת פורשי השירותים למדד במקום
לפעיל ,תוך מתן פיצוי מסוים על המעבר הזה .הפיצוי ישולם בהדרגה במהלך
השנים הקרובות.
 0מועצת אגמון אישרה עקרונית את צירופם של גמלאי 'נתיב' דור א' לאגמון.
הסכמה זו הושגה לאחר דיונים בין שני הארגונים ,שנמשכו מספר שנים.
בימים אלה מתבצע השילוב של גמלאי נתיב שהביעו רצונם להצטרף לאגמון.

אגמון ממשיכה בפעילותה בתחומי התרבות והפנאי ,בתחום
הרווחה וההתנדבות:
 0פעילות הפנאי :התקיימו סדרות של טיולים לאזור
אשדוד בעקבות הפלישתים וביקור בנמל אשדוד ,במכללה
החדשה לשוטרים בבית שמש ,וכן בטיולים לאורך שביל ישראל.
 0בתחום ההתנדבות :החלה שנת ההדרכה של המחזור הרביעי בפרויקט
להעצמת מנהיגות צעירה בקהילה האתיופית .בפרויקט משתתפים השנה 17
עמיתים מהקהילה.
 0פעילות בפנימיות לנוער של "הרוח הישראלית" :התקיים טקס
קצר בהשתתפות מנכ"לית "הרוח הישראלית" ,מנכ"ל אגמון ,יו"ר ועדת
ההתנדבות באגמון וחברי הוועדה והתורמת .בטקס תרמה חברה מאגמון
פסנתר שיסייע לחניכי הפנימייה בכפר הרוא"ה בתחום המוזיקה .בדברי
הברכה ציינה מנכ"לית "הרוח הישראלית" את חשיבות התרומה של אגמון
לפעילותם בפנימיות שלהם.
 0מטיילים בצווותא :קבוצה של אגמון (בהשתתפות חברים מ'שובל')

אל״מ (מיל׳) נעם שפירא
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מהנעשה בעמותות

עמותת בוגרי  8200בעשייה מתמדת
0

'מסרגה' וההתמודדות עם המעורבות הצבאית

הסובייטית במזה"ת :בימת מודיעין שהוקדשה לנושא "מעורבות רוסיה
בסוריה" ,נפתחה בהצגת פרשייה מודיעינית הקשורה במורשת ש.מ2.
והמעורבות הסובייטית במזרח התיכון לאחר מלחמת ששת הימים .סא"ל
(דימ') דוד רשף איש 'מסרגה' מהקמתה בשנת  ,1967אשר נטל חלק פעיל
בזמן אמת באירועים ,תאר מקבץ של אירועים סיגינטיים-מבצעיים מאותה
תקופה .פעילותן של יחידות סובייטיות עצמאיות ומשולבות בתוך מערכי
הצבא המצרי בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימים הייתה יעד מודיעיני
מרכזי למדינת ישראל .ואכן ,׳מסרגה׳ יכלה לאתגר זה בהצלחה רבה ,והייתה
גם מקור מידע חשוב למדינות המערב.
בתחילת  1970נחתם הסכם ידידות ושיתוף פעולה בין בריה''מ למצרים,
במסגרתו הוצבו לראשונה כוחות סובייטיים אורגניים מחוץ לגבולות "ברית
ורשה" .בחשאיות מוחלטת הוצבו הכוחות על אדמת מצרים ,על ציודם ,כולל
אמל"ח ( המדובר בעשרות אלפי חיילים וקצינים) .זאת ,תוך התחזות לכוחות
מצריים והסתרת זהותם האמיתית .עיקר הפעילות של הכוחות העצמאיים
הייתה בתחומי אוויר והגנה אווירית  .אנשי 'מסרגה' איתרו את השינוי המהותי
והמשמעותי בשטח ,והתריעו על נוכחותם ,פריסתם ופעילותם תוך שימוש
במילת קוד ''דוד בא'' .שימוש בקוד זה מרגע המראת מטוסי הקרב/מטוסי
סיור-צילום מדגם מיג/25-מטוסי אווירית הצי טו 16-של בריה"מ משדות
התעופה הצבאיים במצרים ,שהיו בשליטה סובייטית ,אפשר למטוסי חיל
האוויר להיות מוכנים לכל פעילות סובייטית עוינת באזור הגבול .וכאלו לא
חסרו – די אם נזכיר רק את הקרב האווירי של ה 30-ביולי  ,1970בו הופלו 5
מטוסי קרב סובייטיים על רוב טייסיהם ,שגם בו 'מסרגה' ניגנה כינור ראשון .
' 0מפקדים מספרים' :ערב מורשת שישי ואחרון בסדרה מתוכנן ליוני
 .2016בכך תגיע סדרה מרתקת זו לסיומה .את הסדרה ינעלו מפקדי העבר
– תא''ל (דימ') אריה בנטוב ותא''ל (מיל') פנחס בוכריס בהנחייתו של אל''מ

דוד רשף נושא דברים על ״מסרגה״

(מיל') נעם שפירא .בערב יציגו מפקדי העבר של היחידה את ''אתגרי הפיקוד
על היחידה'' ,כל אחד במשמרתו ,וכן פתרונות ודילמות שליוו אותם בתפקיד.
פרטים יבואו .
 0כנס ה Networking-השנתי של עמותת הבוגרים ,השמיני במניין,
יתקיים ביום שלישי ה 7-ביוני  2016בהאנגר  11נמל תל אביב החל מהשעה
 .19:00הרשמה באתר הבוגרים .
 0קהילות בוגרים בחו''ל :בחודשיים האחרונים נפתחו עוד  5קהילות
בוגרים בחו''ל – לונדון  ,טורונטו  ,שנחאי  ,וושינגטון וצפון קרוליינה .בכך
מגיעה כמות הקהילות של בוגרי היחידה בחו''ל ל.12-
כתב :סא''ל (דימ') שוניה פכט בסיוע סא''ל (דימ') דוד רשף

עמותת 'שובל'

 0נערכו ביקורים במכון וולקני בבית דגן ,בתחנת אורות רבין  -חברת
החשמל בחדרה ,ובספארי ברמת גן.
 0האירוע השנתי של גמלאי היחידה לאבטחת אישים שהתקיים גם
השנה במל"מ כלל את הרצאתו של ישראל חסון ,גמלאי המשרד ,ח"כ
לשעבר וכיום מנכ"ל רשות העתיקות ,בנושא :ישראל  .2035יוצאי היחידה
ערכו ביקור בבורסה לני"ע בתל אביב.
 0בימים אלה חזרו חברי שובל מטיול בפורטוגל .סיור ראשון לחו"ל
שארגנה העמותה.
 0העמותה קיימה בסוף מרץ  2016ערב הצדעה למתנדבי העמותה.
לאירוע הוזמנו כל גמלאי העמותה ובני/בנות זוגם ,המתנדבים בקהילה
במסגרות שונות ,בהן כלא  ,6הבית של בנג'י ,ליווי משוקמים ,הדרכות
במתנ"סים ועוד.
 0כמו כן ,יצוינו אירועים אגפיים שנערכו לטובת הגמלאים :ערב גמלאי
מרחב צפון ,דרום וירושלים ,ומפגש שישי האחרון שהתקיים לגמלאי
האגף לענייני זרים.
 0העמותה ממשיכה בקיום פעילות משותפת עם אגמון (סרטים,
הרצאות וכו').

עמותת שובל קיימה פעילויות רבות ,שעיקרן:
 18 0סבבי ביקור בגלי צה"ל (בימי שישי).
 0במסגרת הכרת הארץ נערכו סיורים בעוטף עזה ובנגב המערבי ,במפעל
ההתיישבות באזור חצבה והערבה ,במפעלי ים המלח ובגן הלאומי במצדה.
מתוכנן סיור ברמת הגולן.

מבקרים בגלי צה״ל

י'.ב'.
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מנהרת הזמן

אירועים | מבצעים | מורשת קרב

תאריכון היסטורי לחודשים מאי-יוני
מאי  - 1950הקמת ענף מחקר בחיל המודיעין | סא"ל מרדכי גיחון
היה ראש הענף הראשון .בתקופתו התרחב המחקר הצבאי והחל גם המחקר
המדיני.

מאת :סא״ל (מיל׳) גדעון מיטשניק

 5ביוני  - 1967מבצע 'מוקד' | מהלך הפתיחה האווירי למלחמת ששת
הימים היה פסגת ההישגים של ההכנות המודיעיניות והצבאיות .כלל גופי
המודיעין נערכו למלחמה במשך שנים ,ותרמו תרומה מכרעת להישגים
הצבאיים .לצד ההישגים כשל המודיעין בהערכותיו באשר לכוונות מצרים
וירדן ליזום פתיחה במלחמה.

 9במאי  - 1972מבצע 'איזוטופ' של סיירת מטכ"ל לשחרור בני
הערובה שנחטפו במטוס 'סבנה' ע"י מחבלי "ספטמבר השחור" |

 6ביוני  - 1982מלחמת לבנון הראשונה
(שלום הגליל) | תרומת המודיעין הקרבי

לאחר נחיתת ביניים בווינה ,נחטף המטוס ע"י ארבעה מחבלים והונחת בנמל
התעופה לוד .לוחמי סיירת מטכ"ל בפיקוד אהוד ברק פעלו בחמש חוליות,
שבין מפקדיהן היה ראש הממשלה כיום בנימין נתניהו .המודיעין לא התריע
על החטיפה.

וסוכנויות האיסוף תוך כדי לחימה הייתה
חשובה ומשמעותית ,אך בלטו גם תקלות
שונות .המזל"ט הופעל לראשונה במאפיינים
מבצעיים בלחימה .ראש אמ"ן באותה עת
אלוף יהושע שגיא ,הודח לאחר המלחמה,
בעקבות מסקנות ועדת כהן נוכח בקורת על
יהושע שגיא
תפקודו בפרשת "צברה ושתילה".
 9ביוני  - 1982מבצע "ערצב  | "19הצלחת המבצע להשמדת כל סוללות
הטק"א הסורי בלבנון בראשית מלחמת של"ג נבעה משילוב בין הישג מודיעיני
ליכולת טכנולוגית פורצת דרך.
 7ביוני  - 1981מבצע "אופרה" | תקיפת הכור בעיראק והשמדתו
התאפשרה הודות למודיעין איכותי ומדויק ולשיתוף פעולה בין כלל גורמי
קהילת המודיעין .המבצע יצא לדרך למרות ועל אף התנגדות ראש אמ"ן
וראש המוסד דאז.

מבצע איזוטופ

 11במאי  - 1960חטיפת אייכמן | הפושע הנאצי אדולף אייכמן,
מבכירי ה-ס.ס ואדריכל "הפתרון הסופי" נחטף בבואנוס איירס במבצע
מורכב של המוסד והשב"כ .לאחר חקירה ראשונית הוטס לארץ ,הועמד
לדין והוצא להורג.

 18במאי  - 1965אלי כהן ,לוחם הסתר,
נתלה בכיכר המרכזית בדמשק | כהן,

יליד מצרים ,גויס בראשית שנות ה 60-ליח'
 188של אמ"ן ,ונשלח לארגנטינה לבנית
סיפור כיסוי .לדמשק הגיע ב" ,1962-התברג"
בצמרת המשטר ,והעביר במשך  3שנים
מידע איכותי רב ומגוון .באותה עת הועברה
היחידה מאמ"ן למוסד .המאמצים הרבים
אלי כהן ז״ל
לשחררו לא הועילו .הניסיונות להעלות
גופתו לקבורה בישראל לא צלחו.

הכור העיראקי לפני ההפצצה (משמאל) ובמהלכה

 12-9ביוני  - 1955מבצע "ירקון" | מבצע סיור העומק הראשון של
צה"ל (לאורך החוף המערבי של מפרץ אילת בין דהב לעין פורטגה) לאיסוף
מודיעין שטח וקרקע .המידע שנאסף סייע להכנות למלחמת סיני (.)1956

 21ביוני  - 1972מבצע "ארגז  "3של סיירת מטכ"ל (בפיקוד אהוד
ברק) לחטיפת קצינים סורים במטרה לשחרר טייסים מהשבי
הסורי | המבצע (שקדמו לו שניים שנעצרו) נערך בצד הלבנוני של הגבול

 25-24במאי  - 1991מבצע "שלמה" :העלאת יהודי אתיופיה
לישראל ברכבת אווירית | במשך  35שעות הטיסו כ 40-מטוסים למעלה

בסמוך לעיתא א-שעב ומפקדו היה יוני נתניהו ז"ל .בין הקצינים הסורים
שנלכדו היו קצין מודיעין בכיר ,שני קציני מבצעים בכירים ושני טייסים
במודיעין חיל האוויר הסורי.
 30ביוני  | 1948איסר בארי הודיע למפקדי ה-ש"י על פירוק ה-ש"י והקמת
שירות המודיעין הצבאי (ש"מ) .באותו יום הוצא להורג באשמת ריגול ,על לא
עוול בכפו ,סרן מאיר טובינסקי .הוא נשפט ע"י בית דין שדה ,שבהרכבו ישבו
דוד קרון ,אברהם קדרון ובנימין גבלי .איסר בארי שהיה ראש המודיעין הצבאי
הואשם ב 1949-בהריגה ובחריגה מסמכות על אחריותו להריגת טובינסקי.

מ 14,300-יהודים .במבצע נטלו חלק צה"ל ,אמ"ן ,המוסד והשב"כ ,וקדמו לו
מו"מ מדיני והסכם חשאי ,תוך ניצול קריסת משטר מנגיסטו.
 31במאי  - 1987ועדת לנדוי | בעקבות פרשת עיזאת נאפסו הוקמה
ועדת חקירה לבדיקת שיטות ונהלי החקירה בשב"כ בחקירות פח״ע בראשות
השופט העליון בדימוס ,משה לנדוי .הוועדה קבעה את כללי ה"מותר והאסור"
בדגש על האיסור להפעלת "לחצים פסולים" פרט למקרים חריגים בהם יינתן
אישור מיוחד להפעלת לחץ פיזי מתון .כן נקבעו נהלים ומנגנונים לפיקוח על
שיטות החקירה בשב"כ.
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ספריית המל"מ גם בפייסבוק

ספריית המל"מ עוסקת בתחומי המודיעין ,הטרור והלוט"ר ובה ספרים,
כתבי עת ,מחקרים של מכוני המחקר שבמל"מ ,ועבודות אקדמיות.

אירועים במל"מ*
שריינו ביומנכם
0

יום שני  16במאי 2016
התכנסות17:30 :

סדנא של המכון לחקר מודיעין ומדיניות בנושא:
היומינט מזווית הראיה של הסוכן הכפול.
מנחה :תא"ל (מיל') רון כתרי

0

יום שלישי  24במאי 2016
התכנסות17:30 :

הספרייה מפעילה עמוד פייסבוק בו מפורסמים :עדכונים על ספרים
חדשים המגיעים לספריה; טורי "מנהרת הזמן" העוסקים באירועים
הנוגעים למודיעין ,ממשל ,ביטחון ,מזה"ת ,טרור ולוט"ר אשר התרחשו
"היום לפני ;"...עדכונים לגבי תערוכות חודשיות המציגות ספרים,
עבודות ,ומחקרים של מרכז המידע למודיעין וטרור וכן המכון לחקר
מודיעין ומדיניות בנושאים שונים .וכן תערוכות רבעוניות העוסקות
בנושאי מודיעין מורשתיים .התערוכה הרבעונית המתחלפת לחודשים
אפריל-יוני  ,2016היא ״ 55שנים למשפט אייכמן״.
היכנסו לקבלת העדכונים ל״ספרית מודיעין וטרור״ בפייסבוק.

מורשתון " – 2מ 9700-לעוצבת החוזי".

מנחה :תא"ל (מיל') אמנון סופרין.
משתתפים :אל"מ (במיל') מתי נור-סלע ,תא"ל (במיל') משה
שחורי ואל"מ (מיל') יוסי אדלר.
0

יום שישי  3ביוני 2016
התכנסות08:30 :

"בימת מודיעין" בנושא :איום הנשק ארוך הטווח
והתמודדות ישראל מולו.

ספרית מודיעין וטרורhttps://www.facebook.com/-
1661206874134417/?fref=ts

מנחה :אמנון סופרין.

0

"מודיעין חוזר הביתה"

יום שישי  3ביוני 2016
שעה 12:30

ספריית המל"מ מעוניינת לקבל לידיה חומרים מקצועיים ,בלתי מסווגים
וכאלה אשר פג סיווגם ,כולל תמונות רלוונטיות לעשייה המודיעינית,
קשורות למודיעין צבאי ,מבצעי והיסטוריית המוסד ,שב"כ ,אמ"ן' ,נתיב'
וסיירת מטכ"ל .אלה יצורפו למאגר הגדל של ארכיב המודיעין הגלוי
שיקום בקרוב במל"מ.

אזכרה לאלוף אהרון יריב ז"ל (יום השנה ה22-
לפטירתו)
בבית הקברות הצבאי בקרית שאול ,תל אביב.

0

יום רביעי  15ביוני 2016
התכנסות 17:30

טקס ההתייחדות עם חללי קהילת המודיעין
באמפיתיאטרון באתר ההנצחה במל"מ

0

יום שלישי  28ביוני 2016
התכנסות17:30 :

סדנא בנושא מודיעין וטכנולוגיה
כנס המודיעין הבינלאומי השני
יתקיים ב 7-6-יולי 2016

נשמח לקבל את החומרים המקוריים או צילומים שלהם .ניתן להביא
את החומרים פיזית (גם באופן אנונימי) לספריית המל"מ או על-ידי
שליחה בדואר אלינו לכתובת :המל"מ  -המרכז למורשת המודיעין ,שד'
אהרון יריב – גלילות .ת.ד 3555 .רמה"ש  ,4713402עבור הספרייה .אנו
פתוחים בימים א'-ה' בין השעות  .16:00-09:00טלפון.03-5482254 :
נשמח לשיתוף פעולה ובסיועכם!
צוות ספריית המל"מ

פרטים בהמשך.

פרטים נוספים על האירועים ,והרשמה נא לפנות למזכירות העמותה
בטלפון  035497019שלוחה  .0ולאתר האינטרנט

www.intelligence.org.il

המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) | אתר ההנצחה | ת"ד  3555רמת השרון  | 4713402טל' ,03-5497019 :פקס' | 03-5497731 :דוא"לmlm@intelligence.org.il :
CONTACT US

שלחו משוב ותגובות למערכת
גיליון  ,38אייר תשע"ו ,מאי 2016

9

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)

מבט מל״מ  -גיליון אפריל 2016

תכנית לימודי צבא ,ביטחון
ומודיעין לתואר שני בשנה אחת

יצא לאור מבט מל"מ ,כתב
העת לענייני מודיעין מבית
המרכז למורשת המודיעין,
גיליון  ,74אפריל .2016
עורך ראשי :רון כתרי
עורך :אפי מלצר
בגיליון זה תוכלו לקרוא על:
 0ראיון עם שמואל סמי
מוריה ,איש השב"כ והמוסד
שמילא תפקידים מרכזיים
בעליה הבלתי לגאלית
מעיראק והצצה לפעילותו
הענפה של רב המרגלים.
 0על הגורם הנעלם :חשיפת מסמכי ויקיליקס והפעילות המודיעינית
של שגרירות ארה"ב.
 0על השבב הזעיר שמבשר מהפכה ביכולת עיבוד מודיעין.
 0סיפורה של יעל – לוחמת המוסד שהייתה שותפה למבצעים רבים
בארצות היעד.

אוניברסיטת בר-אילן מקיימת החל משנת הלימודים תשע"ז
תכנית מיוחדת לתואר שני במגמת צבא ,ביטחון ומודיעין בשנת
לימודים אחת.
הלימוד כולל קורסי חובה במדעי המדינה וקורסי בחירה.
מתכונת הלימודים מותאמת לאנשים עובדים :הלימודים
מתקיימים יומיים בשבוע בימי שלישי וששי בשנה אחת,
וכוללים הרצאות אורח וכנסי העשרה .בוגרי התכנית בציונים
מתאימים יוכלו להמשיך לתואר שלישי.
ראש התכנית  -פרופ' שלמה שפירא ,ראש המחלקה למדעי
המדינה ונשיא האגודה הבינ"ל להיסטוריה של המודיעין (,)IIHA
מרכז אקדמי – תא"ל (מיל') ד"ר אפרים לפיד .לפרטים – עדי
פריימרק טל' adibellf@gmail.com ,03-5317107

מערכת "מבט-מל"מ" מבקשת לציין בגיליון הקרוב של כתב העת
(מס'  ,75קיץ  ,)2016מלאת עשור ל"מלחמת לבנון השנייה" ומזמינה
כותבים להעביר אלינו מחשבות ,חוויות ואף תמונות ,הקשורות
במלחמה הזו ובספיחיה – בכל הקשור בהוויה המודיעינית.
חומרים מתאימים – יפורסמו!

צ'אפחות
 0לסא"ל (מיל') חיליק הורוביץ

על ספרו "שיר וציור בשביל ישראל" –
ספר ציורים ושירים שצוירו ונכתבו עם
בתו נעמה .הספר מוצע למכירה לחברי
המל"מ במחיר הנחה מיוחד של .₪ 50
לפרטים:
 0לתא"ל (מיל') ד"ר אפרים לפיד
על עבודת הדוקטורט במדע המדינה
באוניברסיטת בר אילן .העבודה עוסקת
בקהילת המודיעין הישראלית במלחמות
מול מדינות ,בהתמודדות עם טרור
ובהיערכות לשלום בשנים .1979 – 1964

תודתנו
לשמעון אביבי ,ליהודה ב׳ ,לגדי זהר ,ליובל חלמיש ,לרון כתרי,
לאפרים לפיד ,לגדעון מיטשניק ,לאפי מלצר ,לאמנון סופרין,
לאיקא עטיה ,לרקפת פאר ,לשוניה פכט ,לרפי קטרון ,לדוד רשף,
לנעם שפירא על הסיוע בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו.

horovitzz@gmail.com

אפרים לפיד

"רואים מל"מ" ,איגרת המידע של ה-מל"מ ,מופצת באינטרנט.
שמרו על קשר  -הצטרפו אלינו ומסרו את כתובת הדואר
האלקטרוני שלכם!
נשמח לקבל מכם משוב :התייחסויות ,תגובות ובקשות.

כל הכבוד!

תודה ,יוכי ארליך ,עורכת "רואים מל"מ" וחברת הנהלת המרכז
mlm@intelligence.org.il

בקרו באתר האינטרנט שלנו:

אתר ההנצחה המרכז למורשת מודיעין ,ת"ד  3555רמת השרון ,47143
טל'  ,03-5497019פקס 03-5497731
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